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ŢINTA RUGĂCIUNII PERSONALE  

CUPRINS

Dragul meu,
Încă de la începutul bisericii noastre în 2001, ne-am decis în inima noastră să fim oameni ai
rugăciunii. Modelul nostru a fost pur și simplu: ”Roagă-te mai întâi!”. În orice situaţie, fie bună
sau rea, încercăm să ne rugăm înainte de a acţiona. De multe ori oamenii acţionează mai întâi și
doar apoi vor ca Dumnezeu să-i salveze din situaţia respectivă. Dar rugăciunea ar trebui să fie
primul nostru răspuns, nu ultima noastră soluţie.
Înţelegerea necesităţii rugăciunii nu este însă suficientă. Pentru ca rugăciunea să devină parte din
viața noastră, trebuie să devină acel lucru ce abia așteptăm să-l facem. Sunt convins că majoritatea
oamenilor nu se bucură de rugăciune, pentru că nu au fost învăţaţi cum să se roage. Tocmai pentru
a te ajuta, a fost creat acest jurnal de rugăciune. Folosind mai multe modele de rugăciune din
Biblie și având ghiduri practice, putem face rugăciunea mai personală și mai puternică. Această
broșură este concepută pentru a vă aduce bucurie în timpul vostru personal cu Dumnezeu.
Când descoperiţi frumuseţea conversaţiei zilnice cu El, veţi experimenta prezenţa lui Dumnezeu
care vă va schimba viaţa.
Odată ce aţi învăţat să vă rugaţi, rugăciunea poate deveni o parte importantă a vieţii voastre de zi cu zi.
De aceea...
Înainte de a începe ziua roagă-te mai întâi
Înainte de a merge la culcare roagă-te mai întâi
Înainte de a te duce la serviciu sau la școală roagă-te mai întâi
Înainte de a trimite mesajul respectiv roagă-te mai întâi
Înainte de a mânca, de a conduce sau de a călători roagă-te mai întâi
Când se întâmplă lucruri rele roagă-te mai întâi
Înainte să se întâmple lucruri rele roagă-te mai întâi
În orice situaţie - ROAGĂ-TE MAI ÎNTÂI!
Rugăciunea schimbă totul!

PASTOR MARIN BLOJ
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ROAGĂ-TE MAI ÎNTÂI

CUM SĂ FOLOSEȘTI ACEASTĂ BROȘURĂ
Nu avem o reţetă despre cum să vorbești cu Dumnezeu, însă diversele încercări de a ne ruga în
mai multe feluri ne pot ajuta să găsim un scop mai adânc și să ne conectăm la El în timpul nostru
de rugăciune.
Această broșură îţi pune la dispoziţie câteva modele de rugăciune. Nu trebuie să fii expert în toate
din prima, însă poţi alege câte un model diferit în fiecare zi și poți să îţi petreci timpul rugându-te
în propriul tău ritm. Poţi alege modelele în orice ordine dorești și poţi petrece mai multe zile la
rând studiind același model.
Pentru a începe, alege mai întâi modelul. Pe măsură ce te rogi, concentrează-te la procesul din
spatele modelului și începe să te rogi intenţionat. Dacă mintea ta tinde să se gândească la altceva,
folosește modelul pentru a-ţi reveni.
Scopul acestui ghid nu este să adauge presiune sau să te copleșească. Dimpotrivă, scopul lui este să
te ajute să te obișnuiești cu diversele modele biblice de rugăciune, pentru ca viaţa ta de rugăciune
să devină mai naturală, mai eficientă și mai plăcută. Pentru a face ca timpul tău să fie și mai
profund, îţi poţi lua notiţe și poţi asculta muzică de închinare în fundal. Cel mai important lucru
este să te dedici și să intri în mod regulat în prezenţa lui Dumnezeu prin rugăciune.
În esenţă, acest ghid a fost conceput pentru a te ajuta să te rogi eficient, cu scop și cu plăcere.
Chiar dacă rugăciunea presupune dedicare și disciplină pentru a se transforma într-un obicei zilnic,
trebuie să ne amintim că ea este o oportunitate și nu o obligaţie. A veni înaintea lui Dumnezeu în
rugăciune este un privilegiu.
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CUPRINS

RUGĂCIUNEA – UN STIL DE VIAȚĂ
Dis‑de‑dimineață,

când

lat,

S‑a

a

ieșit

și

încă
dus

era

într‑un

foarte
loc

întuneric,

pustiu.

Și

Isus
Se

S‑a

ruga

scuacolo.

M A R C U 1 : 35

Rugăciunea este cea mai eficientă atunci când nu este ceva ocazional, ci când devine un
stil de viaţă pentru noi. Pentru a înţelege cum putem face asta, putem studia exemplul pe
care ni l-a lăsat Isus în timpul vieţii Sale pe pământ.
ALEGE UN TIMP ANUME

Isus se trezea de dimineaţă pentru a petrece timp cu Tatăl Său din ceruri. Întâlneștete zilnic cu Dumnezeu – dis-de-dimineaţă, la prânz, sau seara - și rămâi statornic în
cultivarea acestui obicei.
ALEGE UN LOC ANUME   

Isus mergea să se roage într-un loc anume. Un asemenea loc ne ajută să evităm distragerile,
să ne închinăm și să ne rugăm cu voce tare.
STABILEȘTE-ȚI UN PLAN

Când Isus Și-a învăţat ucenicii să se roage, le-a dat un exemplu de rugăciune. Noi numim
acest exemplu rugăciunea ”Tatăl nostru”. Pe măsură ce ne rugăm în fiecare zi, planurile
noastre pot varia, incluzând muzică, citirea Bibliei, sau timp petrecut în liniște pentru a-L
asculta pe Dumnezeu. Nu trebuie să fie mereu la fel, însă a avea un plan ne ajută să ne
conectăm la Dumnezeu în mod regulat.
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RUGĂCIUNEA
”TATĂL NOSTRU”
Această rugăciune este adesea recitată în biserici sau la evenimente religioase, dar ea este
mult mai profundă decât pare la prima vedere. Isus ne-a dat acest model ca un tipar din
care să învățăm cum să ne rugăm într-un mod care ne conectează la Dumnezeu și care ne
împuternicește să facem lucruri mari pentru El. Acest model ne duce prin fiecare parte a
rugăciunii ”Tatăl nostru” și ne arată cum să ne rugăm așa cum ne-a învățat Isus.
”Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum i-a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui!”
LU C A 1 1 : 1

”Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe
pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi! Şi ne iartă
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nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne greşesc! Şi nu ne lăsa să
cădem în ispită ci izbăveşte-ne de cel rău! (Căci a Ta este Împărăţia şi puterea
şi slava, în veci. Amin!)”
M AT E I 6 : 9 -1 3

01. RAPORTEAZĂ-TE LA DUMNEZEU                        
ÎN MOD PERSONAL

   

”Tatăl nostru care ești în ceruri”

Pe Dumnezeu nu Îl interesează religia; El își dorește să aibă o relație personală cu noi.
El ne-a adoptat ca și copii ai Lui și Îi place foarte mult să îi spunem ”Tată”. Când ne
începem timpul de rugăciune recunoscând ce fel de relație avem cu El, asta este ceva
puternic pentru noi și Îi face și Lui multă plăcere.
”Fiindcă voi n-aţi primit un duh de sclavie, ca să vă f ie din nou teamă, ci aţi
primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba!“, adică „Tată!“”
ROMANI 8:15

Declară-ți apropierea de Dumnezeu, numindu-L Tată și mulțumindu-I că te-a făcut
copilul Lui.
RUGĂCIUNE:

”Tată, vin azi înaintea Ta în rugăciune și îți mulțumesc că mă numești copilul Tău.
Știu că sunt un păcătos, însă Tu m-ai iertat și m-ai adoptat; sunt așa de recunoscător
că te pot numi Tatăl meu. Îți mulțumesc că mă iubești. Și eu te iubesc.”
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02. ÎNCHINĂ-TE NUMELUI SĂU
”Sfințească-se Numele Tău”

Lui Dumnezeu Îi place când noi ne închinăm și este putere în Numele Lui. Iată o listă cu
Numele Lui pe care o putem folosi ca să I ne închinăm în mod specific și personal:
Dumnezeu este Neprihănire – El ne curăță
Dumnezeu este Cel care ne sfințește – El ne-a chemat și ne-a pus deoparte
Dumnezeu este Cel care ne vindecă – El ne vindecă toate bolile
Dumnezeu este standardul victoriei noastre – El ne-a învins dușmanii
Dumnezeu este Păstorul nostru – El ne vorbește și ne conduce
Dumnezeu este Pacea noastră – El este pacea noastră în mijlocul oricărei furtuni
Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă – El Se îngrijește de toate nevoile noastre
”Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el şi este protejat.”
PROVERBE 18:10

Spune-I Numele cu voce tare. Când declarăm cine este Dumnezeu, nu doar că I ne
închinăm, ci ne și aducem aminte cât de mare și puternic este.
RUGĂCIUNE:

”Doamne, sunt uimit de Tine. Numele Tău este un turn tare, un loc sigur și un
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refugiu pentru mine. Te laud că Tu ești Vindecătorul meu, Păstorul meu și Stindardul
victoriei mele. Tu ești Pacea mea, Cel care îmi poartă de grijă, Neprihănirea mea, și
Cel care mă sfințește. Numele Tău e măreț, și mă închin Ție”.

03. NE RUGĂM AGENDA LUI MAI ÎNTÂI
”Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!”

Ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să îți pese de lucrurile de care Îi pasă Lui. Știm că
voia Lui este perfectă, și Îi recunoaștem înțelepciunea și suveranitatea când ne rugăm mai
întâi agenda Lui.
”Căutaţi în schimb Împărăţia Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
LUCA 12:31

Petrece timp concentrându-te pe lucrurile pe care se concentrează Dumnezeu. Prioritățile
Sale includ:
• Salvarea celor pierduți
• Înțelepciune și călăuzire pentru cei aflați în poziții de autoritate – părinți, autorități
spirituale, guvern, șefi
• Împlinirea scopului Lui pentru viețile noastre
RUGĂCIUNE:

”Doamne, recunosc că nu există vreun plan mai bun decât planul Tău, și mă rog ca
voia Ta să se facă în viața mea (numește domeniile din viața ta în care ai cel mai
mult nevoie de prezența lui Dumnezeu azi) și în lume. Lumea e pierdută și are
nevoie de Tine cu disperare, și mă rog ca orice persoană să ajungă să te cunoască
ca Domn și Salvator personal. Mă rog pentru liderii din viața mea (roagă-te în mod
specific pentru părinți, lideri spirituali, membri ai guvernului, angajatori, sau orice
alt lider din viața ta) ca să primească o înțelepciune și un discernământ supranatural
9
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pe măsură ce ne conduc. Dă-le o revelație a voii Tale și a planului Tău pentru ei. Îți
dau din nou viața mea azi; facă-se voia Ta! Voi face tot ce vrei Tu; lucrează în mine
și prin mine. Mă rog azi pentru înțelepciune și claritate pentru următorii mei pași”.

04. DEPINDE DE EL ÎN TOATE LUCRURILE
”Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”

Dumnezeu ne promite să aibă grijă de toate nevoile noastre; vrea să venim la El cu toate
problemele, nevoile și dorințele noastre și să ne încredem în El că ne va purta de grijă.
”Îmi voi ridica ochii spre munţi: de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine
de la Domnul, Care a făcut cerurile și pământul.”
PSALMI 121:1-2

Cere-I lui Dumnezeu ce ai nevoie azi. Poți scrie ce te apasă sau dorințele inimii tale. Le
poți aduce înaintea lui Dumnezeu și I le poți preda în întregime. Îți poți deschide mâinile
înaintea lui Dumnezeu în semn de predare. Problemele pot fi, fie ale noastre, fie ale lui
Dumnezeu. Nu pot fi ale amândurora.
RUGĂCIUNE:

”Tată, recunosc azi că tot ce am nevoie vine de la Tine. Tu ai creat cerurile și pământul,
și ești mai mult decât capabil să rezolvi orice problemă cu care mă confrunt azi, așa
că Ți-o dau în întregime (vorbește cu Dumnezeu despre ce e în inima și în mintea
ta și dă-I Lui toate grijile tale). Îmi ridic ochii către Tine după ajutor, susține-mă și
dă-mi pacea Ta. Adu-mi aminte de speranța și de puterea Ta azi. Îți mulțumesc în
avans pentru purtarea Ta de grijă”.
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05. IARTĂ ȘI FII IERTAT
”Și iartă-ne datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri!”

Dumnezeu ne-a oferit iertare completă, și noi putem primi această iertare oricând. Când
ne pocăim de păcatele noastre și primim iertarea Lui, inimile noastre sunt mai pregătite
să îi ierte pe alții.
”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele
şi să ne curăţească de orice nedreptate”.
1 IOAN 1:9

Cere-I lui Dumnezeu să îți cerceteze inima și să îți arate domeniile în care ai nevoie să fii
iertat de El. Apoi este rândul tău să îi ierți pe cei care te-au supărat. Putem alege chiar să
iertăm oamenii în avans. Cere-i lui Dumnezeu să te ierte și să te ajute să îi ierți pe oameni.
RUGĂCIUNE:

Doamne, Îți mulțumesc așa de mult ca mi-ai oferit darul iertării. Arată-mi orice
domeniu din viața mea pe care trebuie să îl aduc înaintea Ta pentru a primi iertare
și vindecare. Mărturisesc că m-am luptat cu păcatul (vorbește cu Dumnezeu despre
orice păcat din viața ta), și știu că Tu Îți dorești ca eu să fiu din nou curat. Îți mulțumesc că mi-ai arătat un har nemeritat. Vreau să îi iert pe alții la fel de ușor cum mă
ierți Tu pe mine. Ajută-mă să renunț la orice drept de a fi supărat. Îi eliberez pe toți
cei care m-au rănit, și cred că Tu vei rezolva toate aceste situații conform voii Tale
perfecte”.
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06. IMPLICĂ-TE ÎN LUPTA SPIRITUALĂ
”Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne scapă de cel rău!”

Lupta spirituală poate fi ceva greu de înțeles, însă Biblia ne spune foarte clar că avem un
dușman care încearcă să ne fure, să ne ucidă și să ne distrugă. Când ne rugăm putem să
ne ridicăm împotriva dușmanului nostru și să luptăm dintr-un loc al victoriei prin Isus și
prin împuternicirea Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, și noi putem
înlocui orice minciună a dușmanului cu adevărul Domnului.
”Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a
autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din
locurile cereşti”.
EFESENI 6:12

Prin faptul că recunoști că diavolul vrea să te distrugă, expui minciunile lui la lumină
și revendici adevărul lui Dumnezeu peste viața ta. Cere-i lui Dumnezeu să îți arate ce
minciuni ai crezut și ce fel de lupte spirituale se dau acum în viața ta. Simpla rostire a
numelui lui Isus are o mare putere în plan spiritual. Biblia ne spune în Iacov 4:7 că dacă
ne împotrivim diavolului, el va fugi de la noi. Noi ne putem împotrivi lui prin rugăciune,
astfel devenind liberi.
RUGĂCIUNE:

”Doamne, recunosc că luptele mele nu sunt despre oamenii din jurul meu sau despre
circumstanțele cu care mă confrunt, ci sunt împotriva dușmanului. Te rog ajută-mă
să identific minciunile diavolului. Ajută-mă să îi recunosc minciunile, să le iau
captive, și să fac toate gândurile mele roabe ascultării de adevărul Cuvântului Tău
(enumeră specific domeniile în care îți arată Dumnezeu că trebuie să înlocuiești
minciuna cu adevărul Lui). Chiar dacă dușmanul vrea să mă distrugă, știu că Tu
ai venit ca să îmi dai viața din belșug. Proclam Numele lui Isus peste viața mea și
12
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declar că nicio armă făurită împotriva mea nu va izbândi. Nu mă tem de dușman
pentru că Cel care este în mine este mai mare decât cel care e în lume”.

07. EXPRIMĂ-ȚI CREDINȚA ÎN PUTEREA LUI
DUMNEZEU

    

”Căci a Ta este Împărăția, și puterea, și slava, în veci. Amin”

Dumnezeu poate schimba orice situație, și atunci când ne încheiem timpul de rugăciune
declarând puterea și autoritatea Lui, asta ne ajută să ne concentrăm asupra adevărului și
speranței a Cine este El și a ce poate El să facă.
„Ah, Stăpâne Doamne, Tu ai făcut cerurile şi pământul prin puterea Ta cea mare
şi cu braţul Tău întins. Nimic nu este prea greu pentru Tine!”
IEREMIA 32:17

Adu-ți aminte de puterea nelimitată a lui Dumnezeu și apoi începe să îl lauzi și să îți
declari credința în El:
•
•
•

”A Ta este împărăția” – toată autoritatea îți aparține Ție
”A Ta este puterea” – toată puterea curge din Tine
”A Ta este slava ” – Tu ai victoria completă
RUGĂCIUNE:

Doamne Tată, nu este nimic prea greu pentru Tine! Știu că toate lucrurile sunt
posibile prin puterea Ta. Toată autoritatea e a Ta, toată puterea e a Ta, și știu că
victoria Ta va fi completă. Ești extraordinar, și mă închin Ție. Te laud pentru puterea
și prezența Ta în viața mea. Tu ești Domnul meu, și ești vrednic de laudă”.
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RUGĂCIUNEA
TEMPLULUI

În Vechiul Testament, Templul era locul în care locuia Dumnezeu; era construit conform
specificațiilor Lui și era locul unde urma să se întâlnească cu poporul Său. Pe măsură ce
oamenii intrau în Templu, ei trebuiau să treacă pe la șapte stații, urmând instrucțiunile lui
Dumnezeu, pentru a putea experimenta prezența Lui. În zilele noastre, chiar dacă nu mai
avem nevoie de un Templu fizic pentru a ne întâlni cu Dumnezeu, putem urma aceeași
pași pentru a ne conecta la El. Acest model de rugăciune ne va duce pe la fiecare stație
și vom folosi semnificația fiecărei stații ca punct de pornire pentru rugăciunile noastre.
14
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01.

CURTEA EXTERIOARĂ
MULȚUMIRE ȘI LAUDĂ

Israeliții intrau în Templu cu mulțumire și laudă, și noi ne începem timpul de rugăciune
la fel.
Intraţi pe porţile Lui cu mulţumire şi în curţile Lui – cu laudă! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!
PSALMI 100:4

Petrece ceva timp gândindu-te la toate binecuvântările din viața ta pentru care ești
recunoscător. Îți poți scrie o listă, poți cânta un cântec propriu de laudă, sau poți petrece
câteva momente gândindu-te cât ești de recunoscător și lăudându-L pe Dumnezeu.
RUGĂCIUNE:

“Doamne Tată, Tu ești bun, și Tu meriți toată lauda mea și mult mai mult. Îți
mulțumesc pentru toate modurile în care m-ai binecuvântat și că veghezi asupra mea
(spune-I lucruri specifice din viața ta pentru care ești recunoscător. Mulțumește-I
pentru ceva nou, pentru care nu i-ai mai mulțumit niciodată până acum). Vreau să
experimentez prezența Ta și dragostea Ta într-un mod nou azi, Isus. Îți mulțumesc
pentru toate îndurările Tale care se înnoiesc în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru
Cine ești și pentru tot ce ai făcut pentru mine.”
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02.

ALTARUL DIN BRONZ
CRUCEA LUI ISUS

În Vechiul Testament, oamenii trebuiau să aducă jertfe regulate ca plată pentru păcatele
lor. Astăzi noi nu mai trebuie să facem asta, pentru că Isus a plătit pentru păcatele
noastre odată pentru totdeauna cu sângele Lui, pe Cruce.
Suflete al meu, binecuvântează-L pe DOMNUL, şi nu uita nici una din binefacerile
Lui! El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile, îţi răscumpără viaţa din
groapă, te învăluie cu îndurare şi milă, îţi satură de bunătăţi dorinţele şi astfel te
face să întinereşti ca vulturul.
PSALMI 103:2-5

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru Isus – darul Lui. Mulțumește-I pentru jertfa și pentru
dragostea Lui. Gândește-te la puterea Crucii și ceea ce înseamnă ea pentru tine. Pe lângă
exprimarea mulțumirii, revendică puterea transformării și vindecării pe care o are Crucea
în viața ta.
Crucea ne oferă cinci beneficii majore:
• Mântuire- Dumnezeu îmi iartă toate păcatele
• Vindecare-Dumnezeu îmi vindecă toate bolile
• Răscumpărare – Dumnezeu mă salvează și mă restaurează
• Transformare-Dumnezeu mă face asemenea Lui
• Binecuvântare-Dumnezeu îmi dă tot ce am nevoie
RUGĂCIUNE:

“Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai croit o cale pentru mine prin Fiul Tău. Isus,
Îți mulțumesc pentru jertfa Ta de la Cruce. Tu m-ai salvat și eliberat. Te laud că Tu
mă vindeci. Tu ai putere asupra oricărei boli și asupra oricărui rău din viața mea
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(enumeră domenii specifice în care ai nevoie să experimentezi puterea de vindecare
a lui Dumnezeu). Îți mulțumesc că ești Răscumpărătorul meu. Tu mă salvezi și îmi
dai un scop. Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața prin dragostea Ta, pentru că
m-ai făcut o făptură nouă. Vreau să devin tot mai mult ca Tine (permite-I acces
în toate domeniile din viața ta). Îți mulțumesc că mă binecuvântezi. Știu că Tu
ai planuri bune pentru mine și că tot ce am vine de la Tine (mulțumește-I pentru
binecuvântări specifice din viața ta).”

03.

VASUL DE ARAMĂ
CURĂȚIRE ȘI PREGĂTIRE

Următoarea oprire în Templu era un lighean cu apă unde oamenii își aduceau aminte de
păcatul lor și de nevoia lor de a fi curățați și iertați de Dumnezeu. Curățarea inimilor, a
motivelor noastre și predarea noastră înaintea lui Dumnezeu sunt o parte importantă a
rugăciunii noastre zilnice.
Prin urmare, vă îndemn fraţilor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o
închinare duhovnicească din partea voastră!
ROMANI 12:1

Datorită jertfei lui Isus de pe Cruce, ne putem mărturisi păcatele și putem primi iertare
completă și un nou început. Stai în rugăciune și pocăiește-te cu smerenie și cu sinceritate
de orice păcat, permițându-I lui Dumnezeu să te curățească și să te înnoiască.
Apoi, predă-ți viața și orice domeniu din viața ta Lui.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne, îmi mărturisesc păcatele înaintea Ta și renunț la ele (spune-I lui Dumnezeu
orice păcat de care știi că este în viața ta și mărturisește-l cu o inimă sinceră.
Cere-I să îți arate orice domeniu în care ai nevoie de curățare). Îți mulțumesc,
Doamne, că m-ai iertat pe deplin. Mă pocăiesc de păcatul meu, mă întorc la Tine,
și mă predau Ție:
• Îți dau gura mea, să spun binele și nu răul
• Îți dau ochii mei, ca să mă concentrez la Tine și la nevoile altora
• Îți dau urechile mele, ca să fiu sensibil la vocea Ta
• Îți dau mâinile mele, pentru a face bine altora
• Îți dau picioarele mele, ca să umblu pe căile Tale și să calc pe urmele Tale
• Îți dau mintea mea, ca să fiu transformat de Tine și ca să mă folosești

Doamne, Îți cer roada Duhului descrisă în Galateni 5:22-23, ca să mă apropiu de Tine
și ca să pot face o diferență în viețile altora. Îți cer: dragoste, bucurie, pace, răbdare,
bunătate, generozitate, credință, blândețe și înfrânarea poftelor.”

04. ȘFEȘNICUL (MENORA)
DUHUL SFÂNT

Următoarea stație din Templu era un șfeșnic din aur cu șapte brațe. Focul îl reprezintă pe
Duhul Sfânt și cum suntem chemați să fim o lumină în întunericul lumii.
Duhul DOMNULUI se va odihni peste El, Duh de înţelepciune şi de înţelegere,
Duh de sfătuire şi de putere, Duh de cunoaştere şi de frică de DOMNUL.
ISAIA 11:2
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Când Isus a plecat de pe pământ, creștinii au primit darul Duhului Sfânt. El se numește
”avocatul” nostru. Noi nu putem face ce ne-a chemat Dumnezeu să facem fără puterea Lui
supranaturală. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne mângâie, ne călăuzește și ne împuternicește.
RUGĂCIUNE:

“Duhule Sfânt, Te rog să mă umpli. Am nevoie de prezența Ta în viața mea, de direcția,
călăuzirea, mângâierea și sfatul Tău. Știu că Tu, Duhule Sfânt, ești Dumnezeu, în
trinitate alături de Dumnezeu Tatăl și Fiul. Tu ești Duhul de înțelegere, sfătuire,
putere și înțelepciune. Dă-mi frică de Dumnezeu, ajută-mă să fiu mereu uimit de
cine este Dumnezeu și de ce face El. Lucrează în mine, Duhule Sfânt. Învață-mă
și transformă-mă (roagă-te pentru orice domeniu în care simți că ai nevoie de
schimbare). Te onorez și Te rog să mă umpli de daruri spirituale pe care să le
folosesc pentru binele bisericii.”

05.

MASA CU PÂINILE
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Masa cu doisprezece pâini reprezintă importanța citirii Cuvântului lui Dumnezeu pentru
hrana zilnică.
Meditează asupra ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce
este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera!
IOSUA 1:8

Cuvântul lui Dumnezeu este un dar incredibil și o unealtă puternică, și are o mare
relevanță și impact în viața noastră de rugăciune.
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Iată cum poți încorpora Cuvântul lui Dumnezeu în timpul tău de rugăciune:
•
•
•
•

Ia-ți timp să citești și să te gândești la Cuvânt
Revendică promisiunile minunate ale lui Dumnezeu pentru tine și pentru lumea din jurul tău
Cere-i o revelație proaspătă a Cuvântului Lui
Cere-I un cuvânt care să te ajute în cursul zilei
RUGĂCIUNE:

“Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai dat Cuvântul Tău. Mă dedic să îl citesc și te rog să
mi Te revelezi prin el. Vreau să te cunosc mai mult. Ajută-mă să mă îndrăgostesc tot
mai mult de Cuvântul Tău și să depind tot mai mult de el. Îmi revendic promisiunile
din el și meditez la adevărul Tău (roagă-te versetele care îți vin în minte sau pe
care ți le-a dat Dumnezeu pentru sezonul în care ești). Dă-mi o revelație proaspătă
a Cuvântului Tău astăzi și în fiecare zi! Tânjesc să Te văd tot mai clar în Cuvântul
Tău”.

06.

ALTARUL CU TĂMÂIE
ÎNCHINARE

La intrarea în Sfânta Sfintelor, locul în care locuia prezența lui Dumnezeu, se afla un mic
altar pe care se ardea tămâie. Poporul lui Dumnezeu intra în prezența lui Dumnezeu în
timp ce se închinau Numelor Lui. Acest altar reprezintă închinarea și plăcerea pe care i-o
aduce ea lui Dumnezeu.
Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el şi este protejat.
PROVERBE 18:10

Mulțumește-I lui Dumnezeu că prezența Lui este disponibilă pentru tine. Laudă-I Numele
și închină-te personal și specific, amintindu-ți cine este El și ce a făcut El în viața ta.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne, îți mulțumesc pentru prezența Ta. Știu că Tu ești aici, cu mine. Mă închin
Ție și doar Ție. Doamne, știu că Tu ești:
Neprihănirea mea - Ieremia 23:6
Cel care mă sfințește – Levitic 20:7-8
Vindecătorul meu - Exod 15:26
Cel care îmi poartă de grijă - Geneza 22:14
Steagul victoriei mele - Exod 17:15
Pacea mea - Judecători 6:24
Păstorul meu - Psalmi 23:1
(Când te rogi specific Numele lui Dumnezeu, concentrează-te mai ales la acele
nume care au avut un impact asupra ta în sezonul în care te afli). Știu că Tu ești
întotdeauna împreună cu mine, Doamne, și că prezența Ta este viață pentru mine.
Tu îmi dai suflare, bucurie și scop. Te iubesc, Doamne”.

07.

CHIVOTUL LEGĂMÂNTULUI
MIJLOCIRE

Ultimul loc din Templu era Sfânta Sfintelor, locul în care se odihnea prezența lui
Dumnezeu. Acolo preotul mijlocea, rugându-se pentru poporul lui Dumnezeu. La fel, și
noi mijlocim pentru cei din jurul nostru.
Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru
toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să
putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest
lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care
doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului.
1 TIMOTEI 2:1-4
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Putem face o diferență când petrecem timp rugându-ne pentru alții. Roagă-te pentru cei
cu care interacționezi și intri în contact, inclusiv:
• Pentru cei în autoritate- liderii bisericii, membrii guvernului, membrii familiei și colegii
de la locul de muncă
• Familia ta – familia restrânsă și membri familiei extinse
• Biserica ta - pastori, lideri de grup mic, membrii și misionari
• Comunitatea ta –oamenii din orașul, națiunea ta și din întreaga lume
• Contactele tale – prieteni, colegi de muncă, cunoștințe
RUGĂCIUNE:

“Doamne, Îți mulțumesc că ai făcut o cale prin Isus ca eu să mă pot bucura de
prezența lui Dumnezeu oriunde aș fi. Vreau să Te rog să ai grijă în mod specific de
cei care au autoritate peste mine – liderii mei spirituali, liderii guvernului, liderii
din familia mea și șefii mei (roagă-te pentru acești oameni pe nume). Mă rog ca să
le dai înțelepciune și har, să îi păzești și să îi protejezi, să îi ajuți să Te cunoască
mai bine și să Te iubească mai mult.
Te rog, Doamne, să fii alături de familia mea. Binecuvântează-i și păzește-i de
rău (roagă-te pentru orice nevoie specifică pe care o are familia ta acum). Mă
rog ca să Îi întâlnești pe membrii familiei mele care nu te cunosc, acolo unde
sunt și să le conduci inimile spre Tine. Veghează asupra bisericii mele, Doamne.
Dă-i pastorului meu înțelepciune și viziune, binecuvântează grupurile mici și orice
persoană care ne calcă pragul. Mă rog să îi aduci pe cei pierduți în biserică, ca ei
să aibă o experiență pozitivă și să ajungă să Te cunoască. Fie ca viziunea noastră
să fie înrădăcinată în Cine ești Tu și să fie orientată spre împlinirea țintelor Tale.
Păzește orașul meu, țara mea, și întreaga lume. Adu Tu pace și ajută-ne pe toți să
facem pași înspre Tine (numește domeniile din orașul, țara ta și din lume care te
interesează în mod special). Mă rog ca oricine mă întâlnește să vadă lumina Ta în
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mine. Mă rog pentru prietenii, vecinii și colegii mei de muncă. Îți mulțumesc pentru
ei și mă rog ca să îi binecuvânți (roagă-te specific pentru nevoi specifice). Și în cele
din urmă, Doamne, mă rog pentru nevoile mele. Știu că Tu ești cel care mă ține
și că Îți pasă de mine. Mă rog pentru nevoile mele fizice, emoționale și spirituale
(roagă-te specific pentru nevoile care îți vin în minte acum). Îți dau Ție toate grijile
mele. Îți mulțumesc că mă iubești, că m-ai ales și că mă numești al Tău. Amin. ”

CUM SĂ MĂ ROG ÎN MOD PRACTIC?
Citește versetele, apoi folosește rugăciunea de mai jos pentru a începe o conversație cu
Dumnezeu declarând peste tine și viața ta ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel,
vei începe călătoria de rugăciune prin rugăciunea Templului:

DECLARAȚIA 1 - EU SUNT UN TEMPLU SFÂNT
ISUS, PRIN SÂNGELE ȘI PRIN SACRIFICIUL TĂU, EU AM FOST TRANSFORMAT
ÎNTR-O CREAȚIE NOUĂ; EU SUNT TEMPLUL DUHULUI SFÂNT!

Declar peste mine 1 Corinteni 6:19 “...trupul vostru este templul Duhului
Sfânt care este în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți
ai voștri?”
RUGĂCIUNE:

Doamne, astăzi vin la întâlnirea mea cu Tine și Îți mulțumesc că nu mai trebuie să
construiesc eu un templu în care să mă întâlnesc cu Tine, pentru că Tu ai construit
deja acest templu prin sacrificiul Tău. M-ai transformat în Templul Duhului Sfant și ai
pus Duhul Sfant în mine! Îți mulțumesc, Tată! Eu sunt în întregime Templul Duhului
Sfânt! Duhul meu este locul Prea Sfânt în care prezența Ta este completă! Îți mulțumesc,
Doamne! Sufletul meu (ce gândesc, ce simt, ce aleg eu) este locul sfânt datorită prezenței
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Tale în viața mea! Trupul meu este curtea templului pentru că Tu m-ai creat în felul
ăsta! Doamne, Îți mulțumesc pentru că eu acum nu mai trebuie să merg în pustie sau
în Ierusalim să mă închin în fața Ta, pentru că Duhul Sfânt vine și locuiește în mine și
lucrează prin duhul, sufletul și prin trupul meu. Îți mulțumesc pentru că Tu Îți manifești
gloria prin mine! Amin!

DECLARAȚIA 2 - PREOȚIE
ISUS, PRIN SÂNGELE ȘI SACRIFICIUL TĂU, EU AM FOST FĂCUT UN PREOT ÎN
ACEST TEMPLU ȘI POT VORBI DIRECT CU TINE!

Declar peste mine 1 Petru 2:5 “...voi ca niște pietre vii sunteți zidiți pentru a fi o preoție sfântă ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui
Dumnezeu, prin Isus Cristos.”
RUGĂCIUNE:

Doamne, Îți mulțumesc că nu mai am nevoie să mă închin Ție prin reprezentanți, ci pot
comunica direct cu Tine în fiecare zi prin templul trupului meu! Filipeni 1:20 “...astfel
încât să-L slăvesc pe Cristos în trupul meu.”
CONTINUĂ CĂLĂTORIA TA ÎN RUGĂCIUNE

Acum intru în curtea Templului și acolo găsesc altarul pentru arderile de tot pentru păcat,
pentru reconciliere. Acolo se plătea pentru toate păcatele poporului, dar eu acum nu mai
trebuie să plătesc pentru toate păcatele mele, pentru că Tu, Isus, ai făcut asta pentru mine.
În acest moment privesc la Tine Isus și văd harul Tău curgând de la crucea Calvarului
prin mine și declar peste mine Efeseni 1:7“ În El avem răscumpărarea prin sângele Lui,
iertarea nelegiuirilor, după bogăția harului Său.”
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DECLARAȚIA 3 - SFINȚIRE
ISUS, PRIN SÂNGELE ȘI SACRIFICIUL TĂU TOATE PĂCATELE MELE AU FOST
IERTATE ȘI SUNT SFÂNT!
RUGĂCIUNE:

Prin sângele Tău am fost declarat neprihănit și acum mă pot bucura de gloria lui Dumnezeu.
Îți mulțumesc, Isus, că prin Sângele Tău ai învins lumea și pe diavol și că prin sângele
Tău pot avea sfințire. Prin sângele lui Isus proclam că îmi iau plinătatea Duhului Sfânt și
declar 1 Corinteni 6:11 “am fost curățit, am fost sfințit, am fost îndreptățit în Numele lui
Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului meu.
Apoi, privesc la crucea de la Calvar și declar:

DECLARAȚIA 4 - VINDECARE
ISUS, PRIN SACRIFICIUL ȘI PRIN SÂNGELE TĂU AM FOST VINDECAT DE TOATE
BOLILE ȘI DE TOATE DURERILE MELE!
RUGĂCIUNE:

Rostesc peste mine, 1 Petru 2:24 “...prin rănile lui Isus am fost vindecat!” Sunt vindecat,
în mod legal, acum 2000 de ani am primit vindecarea (Nota:Unii se roagă să fie vindecați
doar atunci când se îmbolnăvesc, dar dacă te rogi înainte să fii bolnav, este ca și cum
iei vitamine și ai grijă de tine, îți întărești imunitatea spirituală) și spun: Doamne, îmi
revendic vindecarea divină pentru trupul, sufletul și duhul meu, în Numele lui Isus, Amin!
Doamne, privesc cu ochii mei spirituali la Crucea din curtea Templului și rostesc peste
mine Galateni 3:13 “Cristos m-a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem
pentru mine”. Pe baza acestui verset declar:
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DECLARAȚIA 5 - BINECUVÂNTARE
PRIN SÂNGELE LUI CRISTOS AM FOST RĂSCUMPĂRAT DIN ORICE BLESTEM ȘI
SUNT BINECUVÂNTAT!
RUGĂCIUNE:

“Doamne, eu sunt o persoană binecuvântată și niciodată nu voi trăi între spini! Îți mulțumesc
Isus că ai luat blestemul meu asupra Ta cu 2020 ani în urmă - EU sunt binecuvântat!
FAMILIA mea este binecuvântată! COPIII mei sunt binecuvântați! Toți URMAȘII mei
sunt binecuvântați! CASA mea este binecuvântată! BISERICA mea este binecuvântată și
EU SUNT O BINECUVÂNTARE!
Astăzi mă eliberez de toate legăturile sărăciei, prin rugăciune, în Numele lui Isus și Îți
mulțumesc, Doamne, că m-ai eliberat total de sărăcie când ai fost pe Cruce conform cu
2 Corinteni 8:9 “deşi ai fost bogat, de dragul meu Tu ai devenit sărac, pentru ca eu să mă
îmbogăţesc prin sărăcia Ta!” Slavă Ție, Doamne!
Eu sunt un om binecuvântat și sunt un om liber!
Dezleg mintea mea și declar că nici un blestem din trecutul, prezentul, sau din viitorul
meu nu va afecta în nici un fel, trupul, sufletul și duhul meu, în Numele lui Isus! Declar
nul orice blestem al instabilității emoționale, intelectuale, fizice și spirituale și rostesc
peste mine 2 Corinteni 5:21 “Isus Cristos s-a făcut blestem în locul meu pentru ca eu să
fiu neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos!” Amin!
Astăzi mă îmbrac cu mentalitatea libertății, în numele lui Isus Cristos. Privesc la marea
binecuvântare pe care am primit-o prin sacrificiul Lui și declar că voi fi binecuvântat în
tot ce fac! Isus, Îți mulțumesc că ai luat blestemul de peste mine și acum Te rog să mă faci
o binecuvântare pentru cei din jurul meu!
Pe mine și familia mea, Te rog să ne faci o echipă de salvare pentru alte familii, în
Numele lui Isus, amin!
CONTINUĂ CĂLĂTORIA TA ÎN RUGĂCIUNE:

DOAMNE, astăzi îmi conectez imaginația mea la Duhul Sfânt și PRIVESC CU OCHII
SPIRITUALI LA SACRIFICIUL TĂU.
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DECLAR PESTE MINE Romani 6:4 “Eu am murit și am fost îngropat împreună cu
Cristos prin botezul în apă și așa cum Cristos a fost înviat din morți prin puterea glorioasă
a Tatălui, la fel și eu pot trăi o viață nouă.”

DECLARAȚIA 6 - VIAȚĂ
PRIN SÂNGELE ȘI SACRIFICIUL LUI ISUS AM FOST RĂSCUMPĂRAT DIN MOARTE
ȘI DIN IAD!
RUGĂCIUNE:

Doamne Isuse, prin botezul în apă m-am identificat cu Tine ÎN MOARTEA TA și mă
consider mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu, în Cristos Isus! (Romani 6:11).
Declar că eu am murit față de firea mea pământească, față de dorințele mele vechi. Am
murit față de păcat și când am ieșit din apa botezului, m-am identificat ÎN ÎNVIEREA
TA! Acum trăiesc viața nouă pe care o ai Tu pentru mine. Conform Efeseni 2:11 eu sunt
“lucrarea Lui, creat în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai
dinainte, ca să umblu în ele”. Te rog, arată-mi Doamne, faptele bune pe care le-ai pregătit
Tu pentru mine astăzi și ajută-mă să umblu în ele în fiecare moment!
Prin credință, eu sunt ascuns cu Cristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3) și asta înseamnă că
m-am identificat cu înălțarea lui Isus, iar acum sunt la dreapta lui Dumnezeu împreună cu
El și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup,
o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru mine! (Galateni
2:20)
Te iubesc, Doamne! Chiar dacă fizic sunt aici pe pământ, din punct de vedere spiritual
sunt împreună cu Tine, la dreapta lui Dumnezeu chiar în aceste moment! Te laud, Isus
și Îți mulțumesc că sacrificiul Tău de la Cruce are efecte supranaturale în viața mea! Îți
mulțumesc pentru harul Tău răscumpărător care mă face neprihănit, mă vindecă și mă
învie împreună cu Cristos la viața Lui! Aleluia!
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PRIN SÂNGELE LUI ISUS EU AM FOST ELIBERAT DE ORICE OPRESIUNE
SPIRITUALĂ DE PESTE MINTEA MEA și stau împotriva ta diavole, respingând orice
opresiune din mintea mea. Stau împotriva păcatului din viața mea, prin sacrificiul lui Isus
Cristos și declar că eu sunt o creație nouă, cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi și deci
îmi reînnoiesc mintea, emoțiile și voința prin credința în Isus Cristos!
Mă închin în fața Ta, Isus. Tu ești Domnul și Salvatorul vieții mele! Rostesc această
rugăciune și prin ea îmi reînnoiesc mintea, în Numele lui Isus! Amin!
CONTINUĂ CĂLĂTORIA TA ÎN RUGĂCIUNE

Acum intrăm mai departe în cortul întâlnirii și ajungem în locul în care este Sfeșnicul cu
șapte brațe (MENORA), care este simbolul Duhului Sfânt cu cele șapte spirite - spiritul
de ÎNȚELEPCIUNE, spiritul de ÎNȚELEGERE, spiritul de SFĂTUIRE, spiritul de
PUTERE, spiritul de CUNOȘTINȚĂ, spiritul de FRICĂ DE DOMNUL și spiritul de
SFINȚENIE.

DECLARAȚIA 7 - DUHUL SFÂNT ÎN MINE
ISUS, PRIN SÂNGELE ȘI SACRIFICIUL TĂU, EU AM PRIMIT DUHUL SFÂNT ȘI CELE
7 SPIRITE!
1.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE ÎNȚELEPCIUNE!

Duhule Sfânt, te rog să mă umpli cu înțelepciunea Ta și să mă ajuți să-mi rezolv toate
problemele prin înțelepciunea Ta. Ajută-mă să știu când să vorbesc și când să tac, cum să
vorbesc și ce să spun în fiecare circumstanță în care Tu știi că voi fi astăzi!
2.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE ÎNȚELEGERE

Duhule Sfânt, Te rog să-mi dai înțelegerea Ta! Am nevoie astăzi să pot înțelege Cuvântul
lui Dumnezeu în profunzimea Lui. Am nevoie de Adevăr ca să-mi pot ghida viața corect
în toate circumstanțele și să fiu cu adevărat conectat la Tine și la Cuvântul Tău sfânt!
Ajută-mă să duc astăzi Cuvântul tău în inima oamenilor din jurul meu!

28

RUGĂCIUNEA TEMPLULUI

3.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE SFĂTUIRE

Duhule Sfânt, te rog să mă sfătuiești Tu astăzi ca să pot rezolva corect problemele mele și
să urmez întotdeauna inima Ta pentru mine și pentru oamenii din jurul meu.
4.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE PUTERE

Doamne, te rog să-mi dai puterea Ta ca să pot vindeca orice boală și orice durere și să scot
afară orice demon, în numele lui Isus!
5.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE CUNOȘTINȚĂ

Duhule Sfânt, Te rog să-mi dai cunoștința Ta! Vreau să cunosc Biblia ca să știu cum să mă
port în orice situație și să folosesc Cuvântul Tău ca etalon! Am nevoie să știu ce faci Tu
în diverse circumstanțe, în diverse relații, ca să pot mărturisi eficient Evanghelia la orice
făptură care este în jurul meu! Duhule Sfânt am nevoie să fiu complet lipit de Tine și de
dragostea Ta, să aud clar vocea Ta și să o urmez cu fidelitate!
6.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE FRICĂ DE
DOMNUL

Te rog, Duhule Sfânt, să-mi pui în inimă un duh de frică de Domnul ca să pot trăi cu grijă
în fiecare zi, știind că Tu mă vezi oriunde aș fi și să nu comit nici un păcat. Te rog să faci
asta în mine, prin puterea Duhului Sfânt, Tată! Am nevoie să prețuiesc numele Tău care
este peste mine și să trăiesc cu reverență în toate relațiile mele, inclusiv cu mine însumi.
Am nevoie să știu că Tu ești cu mine și că Numele Tău este peste mine. Vreau să mă port
cu grijă în orice circumstanță!
7.

DUHULE SFÂNT, ASTĂZI TE ROG SĂ MANIFEȘTI ÎN MINE UN DUH DE SFINȚENIE

Te rog, Duhule Sfânt să mă umpli cu un duh de sfințenie care să producă sfințenia Ta
în mine și să trăiesc în deplina Ta prezență tot timpul zilei! Eu nu pot produce sfințenia,
Duhule Sfânt, am nevoie de Tine să faci asta, Te rog!
Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că Tu ești o persoană, ești a treia persoană din Trinitate!
Declar că eu trăiesc în era Duhului Sfânt și că Tu locuiești în mine, în viața mea. Duhule
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Sfânt, vreau să Te tratez ca pe o persoană! Tu ești o Persoană sfântă și ai rațiune, sentimente
și voință. Duhule Sfânt, astăzi aleg să mă predau Ție cu tot ce sunt!
Îmi predau RAȚIUNEA MEA Ție. Te rog învață-mă să gândesc în felul Tău, Duhule
Sfânt!
Îmi predau SENTIMENTELE MELE în mâna Ta, Duhule Sfânt, și te rog să mă înveți
cum să îmi controlez sentimentele ca să le investesc în lucrurile cu adevărat importante și
relevante pentru tine și Împărăția Ta. Știu că doar în Tine emoțiile mele sunt în siguranță!
Îmi predau VOINȚA MEA Ție, Duhule Sfânt, și vreau să mă conduci Tu în toate alegerile
mele, vreau să iau deciziile Tale în toate domeniile vieții mele, în numele lui Isus! Vreau
să intru în parteneriat cu Tine, Duhule Sfânt, vreau să te rog să fii Tu partenerul meu
principal în fiecare domeniu al vieții mele, în numele lui Isus!
De astăzi înainte nu voi mai face nimic fără permisiunea Ta, Te rog să mă ajuți să fac
lucrurile împreună cu Tine, învață-mă ce înseamnă să lucrez în parteneriat cu Tine! Vreau
să mă înveți să vorbesc cu Tine, să aud vocea Ta și să fiu condus de Tine în fiecare zi!
Să mergem, Duhule Sfânt, și să facem lucrurile împreună astăzi! Duhule Sfânt, Tu
mergi înaintea mea și eu Te urmez! Știu că în felul acesta vom face lucruri extraordinare
împreună!
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RUGĂCIUNEA LUI IABEȚ
”Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Oh, de m-ai binecuvânta şi
mi-ai lărgi hotarele! Fie mâna Ta cu mine şi păzeşte-mă de rău ca să nu ajung
în durere!“”
1 CRONICI 4:10

Ne putem ruga rugăciunea lui Iabeț în fiecare zi.

01 BINECUVÂNTARE
Iabeț își începe rugăciunea cerându-i lui Dumnezeu binecuvântarea Lui. Avem
nevoie de mai mult din binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a fi mai bine echipați și
pentru a face o diferență pentru Împărăția Lui. Avem nevoie de mai multă provizie,
mai multe daruri spirituale, mai multă înțelepciune, ca să îi putem binecuvânta și
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pe alții cu ce ne-a dat El. Iacov 4:2-3 ne spune: ” Voi doriţi, dar nu aveţi; ucideţi şi
râvniţi, dar nu puteţi obţine; vă certaţi şi vă luptaţi, dar nu aveţi, pentru că nu cereţi.
Sau cereţi, dar nu primiţi, pentru că cereţi ce este rău, ca să risipiţi în plăcerile
voastre”. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, dar de multe ori așteaptă ca noi să
avem atitudinea corectă. Avem un Dumnezeu mare, și putem fi îndrăzneți când Îi
cerem să ne binecuvânte. Iacov ne spune că Dumnezeu ne vede inimile, și că El
e atent la noi atunci când cerem binecuvântarea nu doar pentru noi, ci pentru a-i
putea ajuta și pe alții.
„Oh, de m-ai binecuvânta... ”
1 CRONICI 4:10

Cere-I lui Dumnezeu să te binecuvânte. Recunoaște nevoia ta de provizie, și îndrăznește
să ceri mai mult decât ai nevoie pentru ca să poți fi o binecuvântare și pentru alții.
RUGĂCIUNE:

”Doamne Tată, mă rog să mă binecuvânți cu mai mult decât am nevoie pentru a
putea fi o binecuvântare pentru alții. Mă rog să îmi dai mai mult, să mă echipezi ca
să dau cu generozitate și altora și să le împlinesc nevoile materiale în Numele Tău.
Dă-mi mai multe daruri spirituale ca să pot întări biserica și ca să fiu mai eficient
pentru Împărăție. Mă rog pentru belșug de înțelepciune și discernământ ca să îi pot
îndrepta pe alții spre Tine și ca să iau decizii care Te onorează. Ajută-mă să am o
perspectivă corectă asupra binecuvântărilor Tale, să nu devin egoist, ci să rămân
concentrat la a folosi ce mi-ai dat pentru a sluji alți oameni.”

02 INFLUENȚĂ
Următorul lucru pe care l-a cerut Iabeț a fost mai multă influență. Pe măsură ce
binecuvântările lui Dumnezeu cresc în viețile noastre, cerem și experimentăm mai
multe oportunități de a influența lumea din jur pentru El. Dumnezeu are puterea de a ne
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binecuvânta foarte mult, și are de asemenea și puterea de a deschide ușile oportunităților
pentru ca noi să facem o diferență. Vrem să pășim pe uși pe care doar El le poate deschide,
și El ne răspunde când îi cerem în mod specific mai multă influență pentru Numele Lui.
”(de) mi-ai lărgi hotarele...”
1 CRONICI 4:10

Roagă-te pentru mai multă influență. Crede că Dumnezeu îți va deschide uși și te va
conduce pe cea mai bună cale pentru viața ta, spre slava Lui.
RUGĂCIUNE:

”Doamne, fă-mă eficient în sfera mea de influență și deschide uși noi ca să pot influența și ajunge la și mai mulți oameni (numește diverse domenii în care ți-ar place să
ai mai multă influență). Ajută-mă să fiu un bun administrator al responsabilității pe
care mi-ai încredințat-o. Mă rog să îmi lărgești sfera de influență pentru slava Ta”.

03 PREZENȚĂ
Pentru a avea un impact de lungă durată, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în
viețile noastre. Dumnezeu poate face mult mai mult decât cerem sau gândim noi, prin
puterea Lui la lucru în viețile noastre (Efeseni 3:20). Pe măsură ce Îi cerem mai multă
binecuvântare și influență, trebuie să îi cerem și mai mult din prezența Lui, la fel cum a
făcut Iabeț, pentru ca să nu trăim prin propria noastră putere, ci prin prezența și sub mâna
Dumnezeului nostru cel atotputernic.
”Fie mâna Ta cu mine...”
1 CRONICI 4:10

Recunoaște, cu smerenie, nevoia Ta pentru prezența lui Dumnezeu. Încrede-te în El și
cere-I mai mult din El în viața ta.
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RUGĂCIUNE:

”Doamne, știu că fără Tine nu sunt nimic. Nu pot face ceea ce m-ai chemat să
fac de unul singur. Am nevoie de prezența Ta cu disperare. Depind de Tine în
întregime. Recunosc că același duh care l-a înviat pe Isus din morți trăiește în mine.
Mă rog să am succes în oportunitățile pe care mi le dai, prin puterea Duhului Tău.
Îți mulțumesc că ești cu mine. Nu aș putea trăi fără Tine.”

04 PROTECȚIE
La final, Iabeț i-a cerut lui Dumnezeu să îl protejeze. Trebuie să înțelegem faptul că
diavolul va încerca să ne oprească din a influența lumea pentru Isus. Putem să ne rugăm
nu doar să ne ajute când diavolul ne atacă, ci chiar să oprească atacul lui ”din fașă”. Isus
a câștigat deja, deci nu trebuie să ne temem de distrugere. Dumnezeu promite să fie cu noi
și să ne protejeze, și pentru că El e cu noi nu avem de ce să ne temem.
”...păzește-mă de rău ca să nu ajung în durere!”
1 CRONICI 4:10

Crede că Dumnezeu te protejează. Spune-i domeniile specifice în care ai nevoie de protecția
Lui și cere-I să acopere domeniile pe care încă nu le poți vedea.
RUGĂCIUNE:

”Doamne, mă rog ca pe măsură ce împlinesc planul Tău pentru viața mea, Tu să
oprești orice atac al dușmanului împotriva mea. Te rog protejează-mi trupul, mintea
și emoțiile. Nu îl lăsa pe dușman să câștige vreo fortăreață în viața mea. Mă rog și
ca să îmi protejezi familia și comunitatea de orice rău. Știu că Cel care e în mine
e mai mare decât cel care e în lume, așa că nu am niciun motiv să mă tem. Îți
mulțumesc că veghezi asupra mea. Te iubesc și am încredere în Tine”.
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CUM SĂ TE ROGI
FOLOSIND VERSETE
DIN BIBLIE?
Cuvântul lui Dumnezeu este una din cele mai prețioase unelte pe care le avem pentru a
avea o viață de rugăciune dinamică. El produce putere, adevăr și te încurajează.
Să începem cu Psalmul 23, care a fost scris de regele David. Ia-ți un moment pentru a-l
citi și apoi folosește rugăciunea de mai jos pentru a începe o conversație cu Dumnezeu.
PASAJ BIBLIC:
Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă face să mă întind
pe pășuni verzi. El mă conduce la ape odihnitoare. Îmi înviorează sufletul și mă
călăuzește pe cărări drepte, datorită Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin
valea umbrei morții, nu mă tem de rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă
mângâie. Tu‑mi întinzi masa în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn.
P SA L M U L 23

RUGĂCIUNE:

“Doamne, Tu ești Cel care îmi poartă de grijă și știu că vei avea grijă de mine. Îți
mulțumesc că mă duci la locuri de odihnă. Tu ești sursa mea de energie și de pasiune.
Tu mă ajuți să nu renunț și mă conduci spre o viață trăită cu scop și în libertate.
Chiar și în cele mai grele momente sau provocări, nu am de ce să mă tem pentru că
Tu ești cu mine. Prezența și puterea Ta mă mângâie mereu. Știu că Tu îmi pregătești
calea și că dușmanii mei nu mă pot atinge, pentru că Tu mă aperi. Știu că Tu m-ai
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binecuvântat și Îți mulțumesc că m-ai ales și mi-ai dat un scop. Binecuvântările
Tale sunt mai mult decât aș fi putut cere vreodată. Știu că Tu ești bun, Doamne, și
că ești cu mine în toate zilele vieții mele. Tu m-ai ales pe mine și eu Te aleg pe Tine
și asta înseamnă că voi fi cu Tine, în prezența Ta, pentru totdeauna”.
În următoarea secțiune vom folosi câteva pasaje din Scriptură pentru a revendica
promisiunile lui Dumnezeu prin rugăciune. Le poți face cât de personal vrei.
Vei beneficia cel mai mult de Scripturi când te rogi din ele, în momentul în care
Dumnezeu îți arată din Cuvântul Său lucrurile cu care te confrunți în acest moment
al vieții tale.

PASAJ BIBLIC:
Apropiați‑vă

de

Dumnezeu

și

El

Se

va

apropia

de

voi!

I ACOV 4: 8

RUGĂCIUNEA:

“Tată din ceruri, mi-ai promis că dacă mă apropiu de Tine și Tu te vei apropia de
mine. Am nevoie de mai mult din prezența Ta astăzi și mă apropiu de Tine prin
rugăciune, închinare și prin citirea Cuvântului. Îmi deschid inima față de Tine și Te
rog să vii lângă mine și să mă schimbi ca să fiu tot mai mult ca Tine”
PASAJ BIBLIC:
Cercetează‑mă, Dumnezeule, și cunoaște‑mi inima, încearcă‑mă și cunoaște‑mi
frământările! Vezi dacă sunt pe o cale idolatră sau: pe o cale a durerii, probabil cu
sensul de mod de viață păcătos care provoacă durere și condu‑mă pe calea veșniciei!
P SA L M U L 1 39 : 2 3- 24
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RUGĂCIUNEA:

“Doamne Tată, Te rog cercetează-mi inima. Dacă găsești în ea ceva ce nu Îți este
plăcut, arată-mi lucrul respectiv și ajută-mă să îl elimin din viața mea. Ajută-mă să
trăiesc o viață care îi atrage pe oameni la Tine. Ajută-mă să trăiesc o viață cu scop
pe acest pământ.”

PASAJ BIBLIC:
Căutați

mai

întâi

Împărăția

lui

Dumnezeu

și

dreptatea

Lui și vi se vor da și toate acestea.
M AT E I 6 : 3 3

RUGĂCIUNEA:

“Cuvântul Tău îmi spune că dacă voi căuta mai întâi Împărăția Ta și neprihănirea
Ta, Tu mă vei conduce la o viață de binecuvântare, scop și libertate. Sunt al Tău,
Doamne, și Îți dau ziua de astăzi Ție. Ajută-mă să pun prioritățile Tale pe primul
loc în viața mea, împărtășind dragostea Ta și făcând Numele Tău cunoscut. Știu că
atunci când mă concentrez la Tine și nu la mine, voi primi bucurie și pace. ”

PASAJ BIBLIC:
Smeriți-

vă

înaintea

Domnului,

iar

El

vă

va

înălța!

I ACOV 4: 1 0

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, Tu ai promis că dacă mă smeresc înaintea Ta, Tu mă vei ridica. Recunosc
astăzi că nu pot reuși de unul singur și că am nevoie de Tine în orice moment.
Mă smeresc înaintea Ta și Îți cer să lucrezi în și prin mine. Îți dau azi timpul
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meu, eforturile mele, gândurile mele și cuvintele mele (numește diverse domenii
specifice, dându-I-le lui Dumnezeu). Doamne, folosește-mă pentru planurile Tale.
Cred că Tu vei fi cu mine și mă vei ridica”.

PASAJ BIBLIC:
Căci

Dumnezeu

nu

ne‑a

dat

un

duh

de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine.
2 T I M OT E I 1 : 7

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, știu că Tu nu mi-ai dat un duh de teamă sau de timiditate, ci unul de
putere, dragoste și auto-control. Când mintea mea o ia razna, mă rog ca Tu să îmi
înnoiești duhul și să lași ca puterea, dragostea și disciplina să mă aducă înapoi.
Ajută-mă ca pe zi ce trece să seamăn tot mai mult cu Tine. Declar că orice lucru
care nu vine de la Tine trebuie să iasă afară din viața mea, în Numele puternic al lui
Isus. Declar că nu am un duh de frică, ci o minte și o judecată sănătoasă.”

PASAJ BIBLIC:
Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce‑L iubesc pe
Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit cu planul Său.
ROMANI 8:28

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, Tu ai promis în Cuvântul Tău că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele meu. Sunt acum în viața mea circumstanțe care nu mă fac să mă simt prea
bine și în care nu pot vedea nici măcar o fărâmă de bine (spune-I lui Dumnezeu
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situațiile care îți cauzează durere sau probleme). Dar chiar dacă asta simt, aleg
să cred adevărul Tău dincolo de sentimentele mele. Te cred când spui că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Chiar și în situații limită, știu că Tu
lucrezi pentru mine și că îți dorești mai mult pentru mine decât îmi doresc eu
însumi. Îți mulțumesc că ai un scop pentru mine și că lucrezi în toate circumstanțele
spre binele meu.”

PASAJ BIBLIC:
Poporule, încrede‑te în El în orice vreme, varsă‑ți inima înaintea Lui!
Dumnezeu este adăpostul nostru.
P SA L M U L 6 2: 8

RUGĂCIUNEA:

“Tată, în Cuvântul Tău Tu mă inviți să îmi vărs inima înaintea Ta. Tu ești scăparea
mea și știu că pot aduce la Tine orice cred, simt sau fac. Știind că Tu ești refugiul
meu, vin la Tine și Îți dau tot ce am în inima mea (spune-I lui Dumnezeu care sunt
lucrurile specifice din inima Ta azi). Aduc la Tine lucrurile care mă îngrijorează și
cele care mă încântă, lucrurile la care sper și cele de care mă tem, le aduc pe toate
la Tine pentru că știu că pot avea încredere în Tine. Ajută-mă și călăuzește-mă în
orice domeniu, în Numele lui Isus.”

PASAJ BIBLIC:
Domnul îți va deschide vistieria Lui cea bună, cerul, ca să dea pământului tău
ploaie la timp și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta
multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.
D E U T E R O N O M 2 8 :12
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RUGĂCIUNEA:

“Doamne, cred că Tu ai tot ce am nevoie și că vrei să mă binecuvânți. Tu îmi spui în
Cuvântul Tău că vei deschide cerurile și vei binecuvânta munca mea. Știu că fără
Tine nu pot face nimic. Deschide cerurile și toarnă binecuvântarea Ta și puterea
Ta peste mine. Îți ofer Ție munca și eforturile mele și îți cer să îmi dai favoarea și
binecuvântarea Ta peste orice lucru peste care îmi pun mâna (predă lucruri specifice
în mâinile Lui). Să fie totul doar spre slava Ta, pentru ca oamenii să poată vedea
puterea și bunătatea Ta la lucru în viața mea.”

PASAJ BIBLIC:
Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii,
nici

lucrurile

prezente,

nici

cele

viitoare,

nici

puterile,

nici

înălțimea,

nici adâncimea, nicio altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de
dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.
R O M A N S 8 : 3 8-39

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, sunt smerit azi de dragostea Ta pentru mine. Tu ești așa de măreț și eu așa
de mic și totuși, Tu mă iubești pe deplin. Îi amintesc sufletului meu azi că nu mă
poate despărți nimic de dragostea Ta sunt așa de recunoscător! Nu pot face nimic
nici ca să câștig, nici ca să pierd dragostea Ta; Tu mă iubești necondiționat. Pentru
că știu că nimic de pe pământ, din timp sau din spațiu, sau din întreaga creație, nu
mă poate despărți de dragostea Ta, voi trăi plin de încredere și în pace; știu că am
fost și voi fi pentru totdeauna complet iubit de Tine.”
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PASAJ BIBLIC:
Orice armă făurită împotriva ta va da greș și pe orice limbă care
se
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te
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I SA I A 5 4: 1 7

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, știu că nicio armă făurită împotriva mea nu va avea putere pentru că
eu sunt copilul Tău. Simt presiune în viața mea acum și uneori mă simt complet
depășit (spune-i lui Dumnezeu ce te preocupă). Însă chiar dacă mă simt așa, îmi
revendic promisiunea că nicio armă făurită împotriva mea nu mă va putea învinge
și că Tu vei reduce la tăcere orice limbă care se ridică să mă acuze. Acest adevăr
este garantat de dragostea și puterea Ta salvatoare față de mine.”

PASAJ BIBLIC:
Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire,
faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu,
care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus.
F I L I P E N I 4: 6 -7

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, încep să mă îngrijorez (spune-I lui Dumnezeu ce te îngrijorează). Nu îmi
place acest sentiment, dar Îți mulțumesc că pot veni înaintea Ta și pot primi pace.
Tu mă inviți să înlocuiesc îngrijorarea cu rugăciunea și chiar dacă inima și mintea
mea îmi spun altceva, vin la Tine știind că Tu mă vindeci și îmi liniștești sufletul. Îți
mulțumesc că mi-ai dat viață și suflare. Îți mulțumesc că m-ai creat în chip minunat
și înfricoșător, după chipul și asemănarea Ta. Renunț la toate grijile mele, la orice
stare de neliniște fizică sau mentală și la orice încercare de a controla lucrurile
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(spune-I specific la ce renunți). Mă predau Ție pe deplin. Am nevoie de Tine. Am
nevoie de pacea care depășește orice înțelegere umană. Chiar dacă lucrurile din
jurul meu sunt instabile, mă rog ca pacea Ta să fie evidentă în inima și în viața mea.
Păzește-mi inima și gândurile, Doamne. Cred că Tu ești credincios și primesc azi
pacea Ta.”

PASAJ BIBLIC:
Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul,
planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță.
Mă veți chema și veți veni să vă rugați Mie, iar Eu vă voi asculta.
Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta din toată inima.
I E R E M I A 29 : 1 1 -13

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, am așa de multe planuri pentru viața mea, dar știu că planurile Tale sunt
cele mai bune. Tu îmi spui că ai planuri de a mă binecuvânta și că ai un viitor și o
nădejde pentru mine. Îți mulțumesc că mă iubești suficient de mult încât să ai un
plan pentru viața mea. Mi-ai promis că mă vei asculta când Te chem. Îți mulțumesc
că mă asculți când mă rog.
Sunt plin de încredere știind că slujesc unui Dumnezeu căruia îi pasă de viața mea.
Vreau să Te găsesc în fiecare zi și Tu ai spus că dacă Te voi căuta cu toată inima Te
voi găsi.
Îți mulțumesc că îmi arăți calea spre Tine. Pun planurile mele la picioarele Tale
și primesc planurile Tale (spune-I specific ce planuri Îi predai). Știu că Tu vezi
imaginea de ansamblu și că știi ce e cel mai bine pentru mine. Mă încred în Tine și
Îți cer să mă călăuzești spre planurile Tale.”
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PASAJ BIBLIC:
Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani! Fiți mulțumiți cu ce aveți,
pentru că El a spus: „Nicidecum nu te voi lăsa și nicidecum nu te voi părăsi!
EVREI 13:5

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, sunt așa de mângâiat de gândul că Tu nu mă vei părăsi niciodată. Tu ești
mereu cu mine și știu că lângă Tine sunt în siguranță. Știu că nu sunt singur când
trec prin diverse situații; Tu ești cu mine. Ajută-mă să îți simt prezența. Mă rog să
mă liniștești cu Duhul Tău când mă simt nesigur sau speriat; adu-mi aminte că nu
sunt niciodată singur pentru că Tu, Dumnezeul cel Atotputernic, ai promis că vei fi
întotdeauna cu mine.”

PASAJ BIBLIC:
Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi da odihnă!
Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, pentru că Eu sunt
blând și smerit în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!
M AT E I 1 1 : 2 8 -30

RUGĂCIUNEA:

“Doamne Isuse, mă simt așa obosit și împovărat (spune-I lui Dumnezeu în ce
domeniu ești obosit). Sunt epuizat din punct de vedere fizic și mental. Viața pare
grea și simt că nu pot continua în ritmul acesta. Tu mă inviți să vin la Tine când sunt
obosit și cad azi la picioarele Tale, disperat după odihnă, pace și perspectivă. Aratămi când încerc să fac lucrurile prin propriile mele puteri. Arată-mi când trebuie să
mă odihnesc în loc să mă străduiesc mai mult. Arată-mi căile Tale. Arată-mi cum să
umblu în blândețe, smerenie și odihnă. Căile Tale sunt mai înalte decât căile mele
și mă rog să îmi transformi inima și mintea ca să fiu mai mult ca Tine.”
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PASAJ BIBLIC:
Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preaînalt, se odihnește la umbra Celui
Atotputernic . Îi voi zice Domnului : Adăpostul meu, Fortăreața mea, Dumnezeul
meu în Care mă încred!
P SA L M U L 9 1 : 1- 2

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, declar că locuiesc la adăpostul Tău, Dumnezeul cel Preaînalt și că mă
odihnesc la umbra Ta, Dumnezeul cel Atotputernic. Declar că Tu ești singura mea
scăpare și refugiul meu. Tu ești Dumnezeul meu și eu mă încred în Tine. Când mă
confrunt cu lucruri care îmi provoacă neliniște sau frică (mărturisește care sunt
aceste lucruri), știu că pot veni la Tine ca loc de scăpare. Îți mulțumesc pentru
puterea și protecția Ta.”

PASAJ BIBLIC:
Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta dăinuie din generație în
generație. Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale și plin de îndurare față
de tot ce a creat. Domnul îi sprijină pe toți cei ce cad și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați!
P SA L M U L 1 4 5 :13-14

RUGĂCIUNEA:

“Dumnezeule atotputernic, declar promisiunile din Cuvântul Tău în timpul meu de
rugăciune și Te laud pentru Cine ești. Tu ești demn de încredere și credincios. Îți
mulțumesc că mă pot încrede în credincioșia Ta față de mine. Știu că atunci când
vin înaintea Ta cu smerenie și cu o inimă predată Tu mă vei ridica.”
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RUGĂCIUNI PENTRU
LUPTĂ SPIRITUALĂ
Rugăciunea nu este doar o comuniune cu Dumnezeu; ea este și o înfruntare a dușmanului.
Când Isus era pe pământ, a ajuns față în față cu diavolul când a fost ispitit în pustie (vedeți
Matei 4 și Luca 4) și de fiecare dată când el încerca să Îl ispitească, Isus îi răspundea cu un
pasaj din Biblie. El a folosit Sabia Adevărului pentru a se apăra de atacurile dușmanului.
Să observăm că în timpul acestei conversații, Isus nu s-a raportat la diavol din perspectiva
lui Dumnezeu. El s-a raportat la diavol ca om, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi
trebuie să facem la fel.
Aceste pasaje despre războiul spiritual sunt exemple pe care le putem folosi și adapta la
situațiile specifice cu care ne confruntăm în momentele în care noi sau cineva drag nouă
este atacat.
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ARMURA LUI DUMNEZEU
Din Efeseni 6:13-17

Dumnezeu știe să noi suntem într-o luptă spirituală și El ne pune la dispoziție o armură
spirituală care ne echipează ca să putem sta în picioare când suntem atacați.
Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor
diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva
conducerilor,

împotriva

autorităților,

împotriva

puterilor

acestui

veac

întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea, luați
toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea
și, după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. Așadar, stați fermi,
având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății
și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea,
luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale
celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Rugați‑vă în orice vreme în Duhul, aducând tot felul de rugăciuni
și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții.
E F E SE N I 6 : 1 1 -18

Recunoaște faptul că te afli în plin război spiritual. Apoi declară protecția pe care ți-a
dat-o Dumnezeu rugându-te diversele părți din armura descrisă în Efeseni 6.
RUGĂCIUNE:

“Doamne, Îți mulțumesc că m-ai salvat. Primesc mântuirea Ta într-un mod nou și proaspăt
și declar că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Cristos și de locul pe care îl
am în Împărăția Ta. Mă îmbrac cu neprihănirea și mă ridic împotriva oricărei forme
de condamnare sau corupție. Acoperă-mă cu sfințenia și cu puritatea Ta, apără-mă de
atacurile îndreptate împotriva inimii mele. Doamne, îmi pun cureaua adevărului. Aleg un
stil de viață caracterizat de cinste și integritate. Descoperă-mi minciunile pe care le-am
crezut și arată-mi azi adevărul Tău. Aleg să trăiesc fiecare moment pentru Evanghelie.
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Arată-mi ce faci Tu și condu-mă în direcția corectă. Dă-mi puterea de a umbla zilnic cu
Tine. Cred că Tu ești mai puternic decât orice minciună sau atac al dușmanului și primesc
și declar puterea Ta peste viața mea. Nu mă poate învinge nimic din ce vine împotriva
mea azi pentru că Tu ești cu mine. Duhule Sfânt, arată-mi adevărurile din Cuvânt de care
am nevoie pentru a contracara capcanele dușmanului. Adu-mi –le aminte azi. Duhule
Sfânt, vreau să merg în ritmul Tău în toate lucrurile, pe măsură ce mă conectez la Tine
prin rugăciune.”

ARMELE FOLOSITE ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL
Bazat pe 2 Corinteni 10:4-5

Când devenim conștienți de războiul spiritual, putem să fim activi și să ne rugăm.
Dumnezeu ne-a dat victoria și puterea de a lupta prin sângele lui Isus.
Căci armele luptei noastre nu sunt firești, ci sunt făcute puternice
de
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2 CO R I N T E N I 10:4- 5

Tu poţi porunci oricărui lucru care vine împotriva adevărului lui Dumnezeu revelat în
Cuvântul Lui, să plece în Numele lui Isus. Fii curajos și roagă-te specific prin puterea lui
Dumnezeu și a Duhului Său.
RUGĂCIUNE:

“Tată, Cuvântul Tău spune că nicio armă făurită împotriva mea nu va prospera (Isaia
54:17) și azi declar în Numele lui Isus: Cuvântul Tău spune: nenorocirea nu va veni de
două ori! (Naum 1:9). Așa că declar că Satan nu îmi poate cauza nicio nouă problemă,
așa cum a făcut-o în trecut. Declar în Numele lui Isus că toate aceste rugăciuni sunt
ascultate și rezolvate pentru că mă încred în Tine. Mă încred în Cuvântul Tău. Îi po-
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runcesc dușmanului să iasă afară din casa mea, de la locul meu de muncă, din biserică,
din copiii mei și din cei dragi mie. Declar că el nu va putea sta împotriva mea. Nicio
armă făurită împotriva mea nu va prospera, pentru că Duhul Domnului este peste mine
și mă protejează. Declar aceste adevăruri în Numele lui Isus. Poruncesc oricărui lucru
care vine împotriva mea sau a familiei mele și care nu este conform cu Cuvântul și cu
voia lui Dumnezeu pentru noi, să plece, în Numele lui Isus! Doamne Tată, Îţi dau toată
mulţumirea, lauda, slava, onoarea și închinarea mea. Îţi mulţumesc că mă iubești, mă
cureţi și îmi dai un scop.”

RUGĂCIUNI PENTRU PROTECȚIE
2 Tesaloniceni 3:3; 2 Corinteni 6:14-7:1, 10:3-5; Romani 12:1-2

Ne îngrijorăm adesea cu privire la siguranța și protecția noastră. Când ne simțim
așa putem apela imediat la rugăciune, vărsându-ne inimile înaintea Lui și luptând în
locurile cerești, cerând protecția lui Dumnezeu peste noi și peste familiile noastre.
Însă Domnul este credincios; El vă va întări și vă va păzi de cel rău.
2 T E SA LO N I C E NI 3:3

Spune-I lui Dumnezeu la ce te gândești și ce te îngrijorează. Cere-I protecția supranaturală.
El a spus că va porunci îngerilor Lui să te păzească în toate căile tale (Psalmi 91:11).
Declară cu credință această promisiune și predă-te complet; pune-ți încrederea în planurile
Lui bune și în puterea Lui de a te proteja pe tine și pe cei dragi ție.
RUGĂCIUNE:

“Doamne, mă plec în închinare înaintea Ta. Îți mulțumesc că ai deschis o cale pentru
mine prin Fiul tău, Isus. Mă predau complet Ție azi, Îți predau Ție fiecare domeniu
al vieții mele. Mă predau Dumnezeului celui viu și adevărat și refuz orice implicare
a diavolului în viața mea. Aleg să îmi înnoiesc mintea și resping orice gând care
se ridică împotriva cunoașterii lui Cristos. Mă rog și Îți mulțumesc pentru o minte
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sănătoasă, mintea lui Cristos. Îți cer azi și în fiecare zi protecție peste mine, peste
familia mea și peste cei dragi mie: toți membrii apropiați ai familiei mele, toate
rudele mele și toți prietenii mei. Îți cer protecție peste toate călătoriile noastre.
Veghează Tu asupra finanțelor noastre, asupra posesiunilor noastre, asupra sănătății
noastre și asupra siguranței noastre (poți deveni și mai specific aici). Tot ce am este
al Tău, Doamne și declar că Satan nu mă poate atinge și nu poate atinge nimic din
ce mi-ai dat Tu. Îl mustru pe dușman, poruncindu-i să plece, pentru că sângele lui
Isus mă acoperă și îmi acoperă familia. El nu ne poate lua ceea ce Tu ne-ai dat; noi
suntem protejați de Tine și Tu ne porți de grijă în toate lucrurile.”

RUGĂCIUNE PENTRU MĂRTURISIRE
Bazată pe Romani 10:10; Iacov 5:16; 1 Ioan 1:7-9, 3:8

Păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu, dar Isus a deschis o cale pentru ca noi să fim
reuniţi cu Dumnezeu, răscumpărând păcatele noastre prin moartea Sa pe cruce. Când
acceptăm darul salvării, ne mărturisim păcatele, iar apoi, în viața de creştin, mărturisirea
oricărui alt păcat și pocăinţa faţă de El, este ceva ce trebuie să continuăm să facem. Dacă
ne recunoaştem păcatele și ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, El poate să lucreze în
vieţile noastre și să ne transforme pentru a fi tot mai mult asemenea Lui.
Dacă
ne

ne
ierte

mărturisim
păcatele

păcatele,
și

să

ne

El
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curățească

de
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orice

drept

să

nedreptate.

1 I OA N 1 : 9

În smerenie, fără frică de condamnare sau de pedeapsă, vino sincer înaintea lui Dumnezeu
și mărturiseşte-ţi păcatul în mod regulat. Indiferent dacă ţi se pare un păcat mare sau mic,
păcatul este păcat și afectează relaţia ta cu Dumnezeu. Primeşti atenţia lui Dumnezeu
atunci când Îi spui păcatul tău și te întorci de la acel păcat pentru a-L urma pe El. După
ce mărturiseşti, adu-ţi aminte și proclamă peste tine puterea sângelui lui Isus în viaţa ta,
care te spală, te curăţă și îţi dă un nou început.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne Isuse, Îţi mărturisesc toate păcatele mele. Mă pocăiesc și mă întorc de la ele. Îmi
pare rău pentru răul pe care l-am făcut. Mărturisesc acele momente în care ar fi trebuit să
mă ridic și să fac binele dar în schimb nu am făcut nimic. Pun totul la picioarele Tale. Îţi
predau Ţie gândurile mele, cuvintele mele, faptele mele și ceea ce nu fac. Îţi mulţumesc,
Doamne, că m-ai iertat și că ai deschis o cale pentru mine prin Fiul Tău, Isus. Doamne
Isuse, cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Ai murit pe cruce pentru păcatele mele și ai
înviat în a treia zi. Îmi mărturisesc toate păcatele și mă pocăiesc. Primesc iertarea Ta și
Te rog să mă cureţi de orice păcat. Îţi mulţumesc că m-ai răscumpărat, că m-ai eliberat, că
m-ai făcut sfânt și că ai dat scop vieţii mele.”

RUGĂCIUNE DE IERTARE
Bazată pe Matei 6:14-15; Levitic 19:18

Iertarea poate părea o provocare, dar Dumnezeu ne clarifică în Biblie faptul că El ne
iartă în mod liber și se aşteaptă ca şi noi să facem acelaşi lucru faţă de cei din jur.
Căci, dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și vouă Tatăl vostru cel
ceresc, dar, dacă nu le iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile.
M AT E I 6 : 1 4-1 5

Vino înaintea Domnului cu smerenie, onestitate și sinceritate. Împărtăşeşte domeniile
din viața ta în care ai nevoie să-i ierţi pe ceilalţi. Chiar dacă nu poţi rezolva o problemă
cu o anumită persoană, o poţi rezolva faţă de Dumnezeu, eliberând acele persoane prin
faptul că le ierţi. Pe măsură ce alegi să-i ierţi pe cei care te-au rănit sau epuizat, poţi să-L
lauzi și să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru iertarea pe care ţi-a oferit-o atunci când nu
o meritai.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne, trebuie să mărturisesc ceva. Nu i-am iubit pe alţii aşa cum trebuie. Am
purtat pică unor oameni și nu i-am iertat în inima mea. Doamne, ştiu că Tu mi-ai
iertat atât de multe și am nevoie de ajutorul Tău pentru a face ca Tine și pentru a-i
ierta pe ceilalţi. Prin credinţă, îl/o iert pe (spune-le numele). De asemenea, mă iert
și mă accept pe mine pentru că Tu m-ai făcut o făptură nouă în Numele lui Isus.”

RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA MÂNDRIEI
Bazată pe Proverbe 11:2, 16:18, 26:12; 1 Timotei 3:6

Biblia ne spune că mândria vine înaintea căderii. Mândria poate fi o adevărată problemă
în vieţile noastre, dar avem puterea de a o învinge prin Isus.
Când vine îngâmfarea, vine și rușinea, dar înţelepciunea este cu cei modești.
P R OV E R B E 1 1 : 2

Practicarea smereniei presupune să învingem mândria din vieţile noastre. Aşa cum îţi
mărturiseşti alte păcate, mărturiseşte-ţi cu regularitate lui Dumnezeu și mândria. Predă-o
Lui și roagă-L să te ajute să trăieşti în smerenie, liber de mândrie și de egocentrism. Dacă
simţi că mândria este o problemă care continuă să fie prezentă în viața ta, mărturiseşte-o
zilnic și adu-o înaintea lui Dumnezeu.
RUGĂCIUNE:

“Tată, vin înaintea Ta în Numele lui Isus. Ştiu că mândria doar mă îndepărtează
de Tine. Predau orice ar putea cauza mândrie în inima mea în relaţiile cu oamenii.
Te rog, Doamne, să-mi aminteşti zilnic că adevărata smerenie nu este să gândesc
despre mine că sunt inferior/inferioară, ci să mă gândesc mai puţin la mine. Mă
smeresc înaintea Ta și vin la Tine ca un copil.“
Notă: Una din cele mai bune metode de a ne smeri este să combinăm rugăciunea cu postul.
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RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA LEGĂTURILOR GENERAŢIONALE
Bazată pe Exod 20:4-6, 34:7; Numeri 14:18; 2 Corinteni 5:17; Romani 8:1, 12:1

Legăturile generaţionale sunt păcate care se transmit din generaţie în generaţie. Fie că
este mândria, dependenţa, divorţul, abandonarea, păcatul sexual sau altceva, prin luptă
spirituală poţi să proclami că puterea Sângelui lui Isus să oprește păcatul în generaţia ta și
că el nu va mai fi transmis nimănui din familia ta.
Să nu-ți faci vreun chip cioplit și nici vreo înfățișare a ceea ce este sus
în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci
înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un
Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor,
până la a treia sau a patra generație a celor ce Mă urăsc și arăt îndurare
față de mii de generații ale celor ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.
E XO D 2 0 : 4 - 6

Identifică legăturile generaţionale care ar putea fi în viața ta și adu-le înaintea lui
Dumnezeu. Roagă-te ca puterea Lui să învingă păcatul care a afectat generaţii la rând din
familia ta. Roagă-L să îl oprească chiar acum, în viața ta și mustră orice păcat sau orice
lucru care încearcă să te îndepărteze de relaţia ta cu Cristos. Roagă-te pentru protecţie,
vindecare și o cale nouă pentru tine și familia ta.
RUGĂCIUNE:

“Tată, îmi dau seama că am moştenit anumite urmări ale celor petrecute în familia mea
și, în Numele Domnului Isus Cristos, proclam că puterea Ta rupe orice legătură a bolii
mentale sau fizice, a mândriei, a dependenţei sau orice altceva de peste mine și familia
mea care este rezultatul păcatului transmis generaţional prin părinţi, bunici sau alţi
membri ai familiei (dacă îţi aminteşti ceva specific, vorbeşte cu Dumnezeu despre ele.)
Proclam că tot păcatul generaţional se opreşte aici și acum și că eu nu îl voi mai transmite
nimănui din familia mea. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai eliberat și că ai deschis o cale
nouă pentru mine și familia mea.”
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RUGĂCIUNE PENTRU VINDECARE
Bazată pe 1 Petru 2:24; Psalmii 103:2-5; Luca 1:37

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al miracolelor. Exact aşa cum citim despre El în
Biblie, încă putem să-L vedem cum face vindecări miraculoase și astăzi. El este cel care
ne vindecă și ne putem apropia cu încredere de El pentru a-L ruga să ne vindece pe noi
sau pe o cunoştinţă de-a noastră.
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul și nu uita niciuna din
binefacerile Lui! El îți iartă toate nelegiuirile, îți vindecă toate bolile, îți
răscumpără viața din groapă, te încununează cu îndurare și milă, îți
satură de bine vigoarea și tinerețea ta este reînnoită precum a vulturului.
P SA L M U L 1 03 :2 - 5

Prin credinţă, roagă-L pe Dumnezeu să te vindece. Proclamă puterea și bunătatea Sa,
crezând și având încredere în El că va avea grijă de tine sau de cei pentru care te rogi să
fie vindecaţi.
RUGĂCIUNE:

“Tată, în Numele lui Isus, vin înaintea Ta și mă rog pentru vindecare (numeşte-te pe tine
sau pe altcineva pentru care te rogi ca să experimenteze vindecarea). Speranţa mea este
în Tine, Cel care ne vindecă. Cred că poţi să faci acest lucru. Numele Tău este Iehova
Rafa - Dumnezeu Care vindecă și cred că orice genunchi se va pleca înaintea Ta, inclusiv
(numeşte boala sau afecţiunea). Îţi mulţumesc, Isus, că ai murit pe cruce pentru ca noi
să putem primi vindecarea. Tu ne spui că ne ierţi păcatele și ne vindeci bolile și Te laud
pentru aceasta. Îţi mulţumesc că Duhul care L-a înviat pe Isus din morți trăieşte în noi.
Stau în credinţă și cred pentru vindecarea (a ta sau a persoanei pentru care te rogi). Nimic
nu este imposibil pentru Tine, Dumnezeule! Dă-ne pace și călăuzeşte-ne pe măsură ce Tu
lucrezi în vieţile noastre. În Numele lui Isus, Amin.”
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RUGĂCIUNE PENTRU CĂSNICIE
Bazată pe Efeseni 5:25-29
Dumnezeu a creat căsătoria, iar modelul Lui pentru aceasta este unul bun. În căsnicie, la
fel ca în orice altă relație interumană, trebuie să lucrăm pentru a iubi cum trebuie. Nu
putem face acest lucru cu succes doar prin forţele proprii. Avem nevoie ca Dumnezeu,
Care este însăşi dragostea, să ne dea Duhul Său Sfânt și să ne ghideze în căsnicia noastră.
Căsnicia este o ilustrație a lui Isus Cristos și a miresei Sale, Biserica. Ca soţi și soţii
creştini, avem marea onoare de a reprezenta dragostea și angajamentul lui Cristos pentru
biserică prin dragostea și angajamentul nostru unul faţă de celălalt.
Soților, iubiți-vă soțiile așa cum Și-a iubit și Cristos Biserica și S-a dat pe Sine
pentru ea, ca s-o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea Lui ca pe o Biserică slăvită, neavând vreo pată sau
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Tot
așa trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel ceși iubește soția se iubește pe sine. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Cristos pentru Biserică.
E F E SE N I 5 : 2 5 - 2 9 NTR

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru căsnicia ta. Începe prin a-L ruga să te ajute să fii
cel/cea mai bun(ă) soţ/soţie care poţi să fii. Roagă-L să te ajute să iubeşti bine și să-ţi
vezi soţul/soţia aşa cum o/îl vede El. Apoi, roagă-te pentru căsnicia ta, rugându-L pe
Dumnezeu să folosească căsnicia ta pentru a avea impact în lume pentru El. Roagă-te
pentru protecţie fizică, spirituală și emoţională. Roagă-te pentru unitate în căsnicia ta și
înţelepciune de la El pentru cum să vă trăiţi vieţile ca „unul singur”. Adu în faţa Lui orice
lucru din căsnicia ta care te îngrijorează și încrede-te în El că va lucra de partea ta.
RUGĂCIUNE:

“Îţi mulţumesc, Doamne, că ne iubeşti și că ai creat căsnicia ca o ilustrare a dragostei
Tale pentru noi, aici pe pământ. Ajută-mă, Doamne, să-mi iubesc soţul/soţia
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(spune-le numele) aşa cum Tu mă iubeşti pe mine. Ajută-mă să-mi ascult soţul/
soţia, să-l/să o onorez și să-l/să o pun înaintea mea. Protejează-ne fizic, mental,
emoţional și spiritual. Te rugăm să construieşti o unitate mai mare între noi, să
ne faci mai puternici ca și cuplu, mai devotaţi unul altuia și Ţie. Foloseşte-ne,
Doamne, creşte-ne pentru a fi un exemplu a cum trebuie să arate o căsnicie după
inima lui Dumnezeu. Foloseşte-ne pentru a face împreună mai mult decât am putea
face vreodată individual. Ne rugăm să avem o influenţă mai mare și un impact mai
mare în vieţile oamenilor din jur. Te rugăm să lucrezi prin noi în vieţile prietenilor
noştri, a familiilor noastre și chiar și a celor de departe. Umple-ne cu Duhul Tău cel
Sfânt și acţionează prin noi pentru a-i aduce mai aproape pe cei care sunt departe
de Tine, pentru ca ei să poată avea o întâlnire cu Dumnezeul cel Viu, care îi caută
și îi salvează pe cei pierduţi și care ne eliberează și de dă un scop. Alegem, ca și
cuplu, să Te iubim întâi pe Tine, Doamne. Mărturisim că avem nevoie de Tine. Îţi
mulţumim că ne-ai adus împreună. Alegem să ne iubim unul pe celălalt astăzi și în
fiecare zi. Îţi mulţumim pentru căsnicia noastră. Te rugăm să o binecuvântezi, să o
creşti și să fii prezent în ea întotdeauna.”
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RUGĂCIUNE PENTRU
CEI CARE AU NEVOIE DE
DUMNEZEU
Dumnezeu vrea ca toată lumea să-L cunoască. El spune în Cuvântul Său că i-ar lăsa pe
cei 99 pentru a se duce după cel care nu-L cunoaşte. Ca urmaşi ai lui Cristos, noi suntem
chemaţi să fim în parteneriat cu El, rugându-ne pentru ca cei care nu-L cunosc să vină la
El.

ROAGĂ-L PE TATĂL SĂ-I ATRAGĂ LA ISUS
Dumnezeu Îi atrage pe oameni la El. Nu este ceva ce putem să facem să se întâmple prin
forţele noastre proprii, aşa că trebuie să fim credincioşi în rugăciune pentru ca Tatăl să-i
atragă la Isus pe cei pe care ni i-a pus pe inimă.
Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, Care M-a trimis.
IOA N 6 : 44

Gândeşte-te la oamenii pe care îi cunoşti și care sunt departe de Dumnezeu. Lasă ca inima
ta să fie deschisă pentru Dumnezeu și pentru orice persoană pe care ţi-o aduce El în minte.
Te poate ajuta să notezi numele lor pe măsură ce te concentrezi să te rogi pentru ei.
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RUGĂCIUNE:

“Tată, mă rog pentru oamenii din jurul meu (specifică numele lor) pentru ca Tu să le atragi
în mod supranatural inimile către Tine. Trimite Duhul Tău cel Sfânt la ei și dă-le dorinţa
de a-și preda vieţile Ţie. Ajută-i să recunoască dorinţa lor pentru ceva mai mult în viaţă
ca o sete pe care doar Tu o poţi potoli. Deschide-le urechile pentru a auzi vocea Ta.”

LEAGĂ DUHUL CARE LE ORBEŞTE MINTEA
Adevărul poate fi chiar în faţa unora oameni, fără ca ei să îl poată vedea, deoarece este
ceva care îi blochează să-L vadă pe Dumnezeu.
Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu strălucească asupra lor lumina Evangheliei slavei lui Cristos, Care este chipul lui Dumnezeu.
2 CO R I N T E N I 4:4

Ne putem ruga împotriva a orice stă în calea lor pentru ca ei să poată vedea lumina lui
Dumnezeu. Ne putem ruga ca ei să vadă adevărul fără să intervină niciun obstacol sau
distrageri.
RUGĂCIUNE:

“Tată, leagă duhurile rele care orbesc minţile oamenilor din jurul meu. În Numele lui Isus,
mă rog ca ei să poată vedea clar, să recunoască Cine eşti Tu și să-şi predea inimile lor, Ţie.
Îndepărtează orice piedică pe care duşmanul ar putea-o folosi pentru a le distrage atenţia
de la adevărul Tău. Deschide ochii lor, Doamne, pentru ca să-L poată vedea pe Isus.”

ROAGĂ-TE PENTRU CA EI SĂ AIBĂ O RELAȚIE PERSONALĂ
CU DUMNEZEU
Mulţi oameni cred despre creştinism că este doar o altă religie. Ei Îl văd pe Dumnezeu
doar prin lentilele organizaţiei și instituţiei bisericii. Ar putea chiar să se simtă frustraţi,
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nervoşi sau trădaţi de oamenii din biserici pe care i-au întâlnit, sau de legaliştii religioşi
și de ipocrizia lor. Dar Dumnezeu nu a venit ca să construiască o organizaţie. El a venit
pentru a avea o relație cu copiii Săi.
Fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă,
ci ați primit Duhul înfierii, prin Care strigăm: „Abba!“, adică „Tată!“
ROMANI 8:15

Dumnezeu doreşte ca fii şi fiicele Sale preaiubite să vină acasă. Rugăciunea pentru ca oamenii să aibă întâlniri personale cu Dumnezeul cel viu face o mare diferenţă.
RUGĂCIUNE:

“Doamne, mă rog ca oamenii să înţeleagă cât de mult îi iubeşti. Lasă duhul de adopţie
peste oamenii din jurul meu, pentru ca ei să intre într-o relație plină de însemnătate cu
Tine. Pune în inima lor o dorinţă puternică pentru a veni acasă, pentru a auzi vocea Ta și
pentru a Te vedea cum Îi întâmpini cu braţele deschise. Descoperă-le că Tu mereu alergi
către ei pentru a-i întâlni și pentru a-i ţine aproape.”

ROAGĂ-TE PENTRU CA EI SĂ ÎNTÂLNEASCĂ CREDINCIOŞI
ÎN DRUMUL LOR
Aceasta este o rugăciune pe două fronturi: ne putem ruga ca alţi creştini să-i influenţeze
pe oamenii din jurul lor și putem, noi înşine, să căutăm oportunităţi de a-i influenţa pe
alţii în mod pozitiv. Planul lui Dumnezeu pentru a atinge oamenii se împlineşte prin cei
care deja Îl cunosc și Îl iubesc. Isus ne-a spus să ne rugăm pentru ca oamenii să meargă în
lume și să fie sare și lumină. El a venit pentru a aduce vestea bună a Evangheliei pentru
toţi oamenii, iar dorinţa Lui este ca toţi să-L cunoască și să-L iubească.
Deci, rugați-L fierbinte pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Său.
M AT E I 9 : 3 8
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Ca „fermieri spirituali ai Săi”, noi trebuie să ne concentrăm asupra plantării de seminţe
spirituale în vieţile oamenilor pe care îi întâlnim în fiecare zi. Nu putem şti cine s-a rugat
pentru ei deja și impactul culminant pe care l-ar putea avea un cuvânt spus cu bunătate,
un act de compasiune sau o atitudine de dragoste pentru a atrage pe cineva la Cristos.
RUGĂCIUNE:

“Tată, mă rog pentru ca cei pierduţi din jurul meu să se întâlnească cu credincioşi care
îi vor influenţa într-un mod pozitiv. Doamne, fie ca viața mea să strălucească într-un
asemenea fel în care oamenii să vrea să-L cunoască pe Dumnezeul căruia Îi slujesc.
Permite-le celorlalţi să vadă dragostea mea sinceră și preocuparea mea pentru ei în tot
ceea ce spun sau fac. Lasă-mă să fiu mâinile și picioarele Tale pentru a le sluji și pentru
a-i ajuta să-și dea seama cât de mult Îi iubeşti.”

ELIBEREAZĂ DUHUL DE ÎNŢELEPCIUNE ȘI REVELAŢIE
PESTE EI, PENTRU A-L CUNOAŞTE PE DUMNEZEU MAI
BINE
Este acel moment „Evrika!”, acel „Aha!”, când toate capătă brusc sens. Cel mai important
moment pentru a avea acest tip de revelaţie este atunci când se aprinde lumina din punct
de vedere spiritual. Oamenii trebuie să conştientizeze propriul păcat, să vadă ceea ce Isus
a făcut la cruce și să vadă speranţa care vine din predarea vieţii lor lui Dumnezeu.
Amintesc în rugăciunile mele ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl
slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui.
E F E SE N I 1 : 1 7

Oamenii au nevoie de înţelepciune, nu doar de cunoaşterea lucrurilor spirituale; ei trebuie
să realizeze faptul că realităţile spirituale îi pot afecta în mod direct. Ne putem ruga
pentru acest fel de revelaţie supranaturală, care vine doar de la Dumnezeu.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne, mă rog pentru ca oamenii din jurul meu să experimenteze duhul de înţelepciune
și revelaţie. Mă rog ca ei să înţeleagă pe deplin starea lor spirituală și să vadă ceea ce a
făcut Isus pentru ei la cruce. Ajută-i să aibă informaţia și experienţele de care au nevoie
pentru a veni la Tine, pentru ca ei să înţeleagă tot ceea ce ai Tu pentru ei.”
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ŢINTA RUGĂCIUNII
PERSONALE
Dumnezeu ne-a pus pe Pământ în acest moment al istoriei pentru un motiv specific. El
spune în Fapte 17:26 că El a hotărât când și unde să trăieşti. Ştiind aceasta, ne putem
uita la cei din jurul nostru în acest moment specific din istorie, alegând să ne asumăm
responsabilitatea personală și să ne rugăm.
Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri
pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca
să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest
lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care
dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului.
1 T I M OT E I 2:1- 4

Roagă-te pentru cei care sunt o autoritate pentru tine și pentru cei care sunt sub autoritatea
ta. Roagă-te pentru cei din familia ta și din cercul tău de influenţă (oricine cu care ai o
legătură). Scrie specific numele unor oameni și roagă-te pentru ei.
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CONDUCEREA ŢĂRII MELE
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LIDERI DIN ORAŞUL MEU						

					

FAMILIA MEA

SOŢ/SOŢIE 						

COPII 					

PĂRINŢI 							

FRAȚI/SURORI

FAMILIA EXTINSĂ  		
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CEI CARE AU NEVOIE DE DUMNEZEU
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